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Resumo 

O objetivo do presente estudo é pesquisar o efeito da prática teatral Clown na 

qualidade de vida e bem estar subjetivo de idosos com idades entre 60 e 90 anos. 

Serão feitos duas entrevistas semiestruturada com os voluntários no início e final do 

estudo, com a finalidade de relacionar as principais ocorrências durante o processo. 

Neste período, os idosos terão aulas práticas e teóricas. As atividades terão 

duração de 7 meses, com 2 aulas por semana tendo 2 horas por aula. Serão 

trabalhadas histórias de vida dos participantes, a narração e encenação de suas 

histórias; passando para o teatro Clown e diversos exercícios. Nas aulas serão 

utilizados jogos lúdicos, dramáticos e teatrais, adaptados à faixa etária e ao 

desenvolvimento do grupo. 

São esperados, após os meses de trabalho com os voluntários, uma mudança 

na perspectiva de qualidade de vida (Bem estar, Saúde, satisfação com a vida) 

segundo os idosos, bem como nas suas relações sociais e independência dos 

mesmos para tarefas simples, em comparação com o início do processo, fazendo a 

relação entre as Artes Cênicas e o envelhecimento bem sucedido. 

Introdução 

A sociedade está passando por um processo de transição demográfica no 

qual o número de jovem é inferior ao número de idosos, sendo assim, deve-se levar 

em consideração que o bem estar subjetivo é um fator importante para um 

envelhecimento bem sucedido. Durante o processo de envelhecimento sofremos 

transformações a nível psicológico, físico e social. No aspecto físico, ocorrem 

alterações fisiológicas que podem favorecer o estado de doença e debilidade, 

limitações motoras e deficiências nos sentidos (visão, audição, força e memória), 

além do isolamento social. Apesar de fazer parte do processo natural de 

envelhecimento, pode-se trabalhar para diminuir esses efeitos.Na idade avançada, 

com a presente sensação de estagnação e desespero, de ausência de propósitos, o 

indivíduo passa a ter uma evidente necessidade de vínculos sociais, que precisam 

ser sempre estimulados.  



Com o Clown, a pessoa passa a entender melhor a si mesmo, expondo e 

trabalhando seus sentimentos, fazendo se sentir bem com sigo mesmo e assim 

sentir-se bem com o outro. Trabalhar com o Clown é trabalhar o psicológico, 

aspectos emocionais subjetivos, trabalhar de “dentro para fora”; consiste em expor 

sua essência, estar aberto, ser generoso, aceitar o jogo e ter prazer em estar em 

cena. 

O riso é uma válvula de escape que o corpo utiliza nos apuros da vida. 

Aristóteles (382 a.C. – 322 a.C.) já via no riso “um exercício corporal de grande valor 

para a saúde”. O riso é uma fonte de prazer inesgotável, fortalece o homem contra 

suas tribulações de vida, assim como a esperança e o sono. Mas apesar da 

chancela científica sobre as vantagens de uma gargalhada, rimos cada vez menos. 

Pessoas que riem mais são mais saudáveis. A cada sorriso o cérebro é 

induzido a produzir e liberar mais endorfina, o neurotransmissor relacionado às 

sensações de prazer e bem-estar, além de ser um potente analgésico natural. 

“Rindo de si mesmo o clown provoca o riso nos outros”. Apesar de haver essa 

relação direta do riso com o teatro Clown, não há estudos nessa área onde possam 

ser avaliados os benefícios trazidos à terceira idade. 

Objetivos 

O objetivo apresentado no presente projeto é verificar a influência do teatro 

Clown na qualidade de vida (saúde, satisfação com a vida e relações sociais) e bem 

estar em idosos de 60 à 80 anos e no que a prática do mesmo pode ajudar no 

envelhecimento bem sucedido. 

Objetivos específicos 

A partir das perspectivas dos idosos iniciados à prática de teatro Clown 

durante 20 semanas, avaliar: A melhora na qualidade de vida e bem estar a partir do 

início das aulas; A melhora nas capacidades dos idosos de se relacionar 

socialmente; A melhoria da saúde do idoso a partir do riso ao decorrer das práticas 

“clownescas” teatrais. As avaliações serão feitas a partir da entrevista 

semiestruturada, que será aplicada no início e no final do processo, onde haverá a 

comparação dos relatos. 



Metodologia 

O trabalho será desenvolvido com idosos de 60 à 90 anos, na qual 

participarão de aulas e jogos teatrais com duração de 2 horas em 2 encontros 

semanais. Antes do início das atividades e ao final do processo, os voluntários serão 

submetidos à uma entrevista semiestruturada, na qual os tópicos abordarão temas 

relacionados ao bem estar subjetivo de cada um. 

As aulas serão baseadas em estudo de Clown e jogos teatrais de Viola 

Spolin. Durante o trabalho será analisado se há melhoria na qualidade de vida e 

bem estar, as relações sociais e a melhoria na saúde a partir da perspectiva dos 

próprios idosos. 

Desenvolvimento 

Ao decorrer das atividades serão criadas cenas coletivamente, baseadas na 

história de vida, músicas e textos dramáticos à escolha dos participantes, para 

serem trabalhadas como Clowns e apresentadas ao final do processo. 

Resultados Preliminares 

Até o presente momento foram realizadas 12 aulas (no total de 36 e 2 

apresentações) para os 5 participantes frequentes. Pode-se notar mudanças no 

comportamento dos mesmos. Como por exemplo: Disposição para realização das 

atividades e diminuição das sensações de dor.  
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